
MIKROCEMENT
NOWA RZECZYWISTOŚĆ PRZESTRZENI



Salon połączony z jadalnią - Przez większość dnia to w tym miejscu
życie tętni najbardziej. To tu wypoczywamy, przyjmujemy gości
i dzielimy czas z bliskimi. Zadbaj o komfort najbliższych.
Postaw na funkcjonalność i piękno.

Salon

funkcjonalny



klasyczny i nowoczesny

Mikrocement to innowacyjny i wielofunkcyjny produkt, który można 
stosować w nowoczesnych lub klasycznych projektach.
To najnowszy trend w dziedzinie renowacji i dekoracji.
Architekci oraz dekoratorzy wnętrz wybierają ten rezultat zarówno 
dla całych pomieszczeń, jak i do dekoracyjnych detali.



wytrzymały

• Można nakładać bezpośrednio 
na beton, zaprawy cementowe, 
otynkowane ściany i sufity.

• Wyrównuje powierzchnię i zamyka 
pory na wyremontowanych 
podłożach cementowych.

• Bez potrzeby usuwania istniejącej 
warstwy na płytki ceramiczne lub 
mozaiki.

• Na płyty gipsowe, zarówno 
na sufitach jak i ścianach.

• Na podłoża po usunięciu parkietu 
lub wykładziny.

• W spa, wannach i prysznicach.
• Elementy wyposażenia wnętrz, 

posadzki i ściany.

Zastosowania



wyjątkowy

• Jest możliwość wykonania ciągłej powierzchni 
na prawie nieograniczonej przestrzeni.

• System ten jest niezwykle trwały, odporny 
na ścieranie i łatwy w utrzymaniu.

• Pozwala uzyskać jednolity efekt bez fug, szczelin 
i bez obawy o pękanie posadzki.

• Jest to materiał wyjątkowo elastyczny, o dużej 
przyczepności, który wykazuje ogromną odporność 
na różne uszkodzenia mechaniczne oraz 
oddziaływanie środków chemicznych.

• Materiał niepylący, nie powodujący alergii, przyjazny 
ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu.

Zalety



uniwersalny

Mikrocement to idealne rozwiązanie do tworzenia 
nowoczesnych i wyrafinowanych przestrzeni 
w centrach handlowych, sklepach, gastronomii, 
hotelarstwie, itp.. 

Łatwy i szybki montaż. Materiał można nakładać 
na każdą powierzchnię, uzyskując trwałe i odporne 
rozwiązanie o nowoczesnym i eleganckim wyglądzie, 
doskonale komponujące się z innymi elementam 
dekoracyjnymi.

Dzięki szerokiej gamie kolorów, materiał ten można 
stosować we wnętrzach i na zewnątrz, nakładając 
na różnorodne powierzchnie i nadając im oryginalny 
i niepowtarzalny wygląd.

Brak porów i spoin sprawia, że nie wymaga specjalnej 
konserwacji, a jego czyszczenie jest łatwe 
i praktyczne. Mikrocement umożliwia łączenie 
składników w celu nałożenia lub wykonania reliefu, 
rysunku czy logo firmy bądź sklepu.



solidny

Mikrocement jest materiałem o wysokiej estetyce
– falistość, efekt marmuru, zmarszczki są efektem ręcznej 
aplikacji za pomocą szpachli.
Powłoka daje doskonałą głębię i niesamowite efekty
załamania światła, które definiują na nowo styl i wygląd 
otoczenia, tworząc wyjątkowe i eleganckie przestrzenie.
Mikrocement może być stosowany na różnych 
powierzchniach, zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz.
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